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I Nytebodaskogens steniga backar har träden stått rotade 
genom århundraden. Människa, stormar och skalbaggar har 
härjat men en del träd har alltid lyckats härda ut. Här trivs 
ovanliga vedsvampar och skalbaggar, hackspettar och ugglor. 
En vandringsslinga leder förbi Lommagylets och Kroksjöarnas 
trolskt mörka vattenspeglar, medan Skåneleden passerar i söder. 
I stora delar av reservatet finns det stående, döda granar som 
efterhand kommer att falla omkull, så var uppmärksamma och 
försiktiga, framförallt vid storm.

Från ljus bondeskog till dunkel granskog
Nytebodaskogen har aldrig varit kalavverkad och här finns tallar som 
är omkring 250 år gamla. De grodde på 1700-talet i en mer öppen, ljus 
skog – med ängar intill sjöar och bäckar, och tillfälliga små åkerlappar 
och betesmarker. Sedan dess har skogen slutit sig och både gran och 
bok har börjat växa i skogsbackarna. Du kan se spår från den gamla 
bondeskogen i form av stengärdsgårdar och odlingsrösen. 

Stormar och barkborrar
Under 1900-talet var Nytebodaskogen känd för sina, med skånska mått 
mätt, gamla, ståtliga barrträd. I början av 2000-talet drog flera stormar fram 
och många granar föll. Det blev fest för skalbaggen granbarkborre, som 
sedan har tagit död på ytterligare träd. Granbarkborren i sin tur blir mat åt 
både rovinsekter och fåglar. Stora mängder döda träd är en självklarhet i 
naturliga skogar. Nytebodaskogen har blivit en oas för många vedlevande 
insekter och svampar som är undantryckta från dagens hårt brukade skogar. 

Vid myrgölar och skogssjöar
Ta gärna en paus vid Lommagylet eller Kroksjön – de erbjuder tystnad och 
lugn, med trädens sus som sällskap. Under de glittrande vattenspeglarna 
finns ovanliga dykarbaggar och trollsländelarver.

Välkommen till Nytebodaskogen – gammal barrskog i förändring

Naturreservatet Nytebodaskogen bildades 1981 och omfattar ca 56 ha. 
Syftet med reservatet är att bibehålla den relativt gamla, orörda skogen och låta 
den utvecklas fritt. Allmänheten skall genom enkla anordningar ges tillfälle att 
vistas i området och studera skogen.
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 
Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda 
deras livsmiljöer.
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. 
www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter
Inom naturreservatet Nytebodaskogen är det förbjudet att:
• störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller 

motsvarande eller genom klättring i boträd,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• rida,
• göra upp eld,
• framföra motordrivet fordon inklusive moped annat än på infartsvägen förbi 

Granatorpet till parkeringsplatsen på kartan,
• parkera annat än på särskilt anvisade platser,
• tälta eller ställa upp husvagn,
• ta ympris, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar och att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att plocka eller 
gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,

• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
• på ett störande sätt använda radioapparat, musikanläggning, musikinstrument 

eller dylikt,
• anordna orienteringskontroller, snitslade spår och liknande samt
• utan naturvårdsförvaltarens tillstånd utnyttja reservatet för organiserad 

friluftsverksamhet av vad slag det vara må.

Regulations
Within Nytebodaskogen Nature Reserve it is forbidden to:
• disturb wildlife, such as by taking close-up photographs of birds’ nests, dens, 

setts or equivalent, or by climbing trees with nests,
• bring a dog or any other pets not on a lead,
• horseride,
• light a fire,
• drive a motor vehicle including mopeds other than on the entrance road past 

Granatorpet to the car park marked on the map,
• park other than in designated car parking spaces,
• camp or park up a caravan,
• take cuttings, break branches, fell or in any other way damage living or dead 

trees and bushes or damage any other vegetation such as by picking or 
digging up herbs, grasses, mosses, or lichens,

• put up signs, plaques, posters, notices, inscriptions, or any other equivalent 
items, 

• use radios, sound systems, musical instruments, or equivalent, in a disturbing 
way,

• organise orienteering controls, taped trails or equivalent, as well as
• use the Reserve for organised outdoor activities of any kind, without 

permission from the site manager.

Trees have been rooted for centuries on the stony 
slopes of Nytebodaskogen. People, storms, and beetles 

have ravaged, but some trees have still managed to survive. 
Rare wood-decay fungi and beetles, woodpeckers and owls 
thrive here. A walking trail leads you past the spookily dark 
waters of Lommagylet and Kroksjöarna, while the Skåneleden 
Trail passes to the south. Large parts of the Reserve contain 
standing dead spruce trees, which will eventually fall over, 
so be alert and careful, especially during storms. 

Nytebodaskogen has never been clear-felled and there are pine trees 
here that are around 250 years old. They germinated in the 1700s in 
a more open and light woodland – with occasional small arable fields 
and pastures, and meadows next to lakes and streams. Since then, 
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the woodland has become denser and both spruce and beech have 
established on the wooded slopes. 

During the 1900s, Nytebodaskogen was known for its, by Skåne 
standards, impressive old conifers. In the early 2000s, several storms 
hit, and many spruce trees fell over. This provided a feast for the 
spruce bark beetle, which has since killed more trees. Large numbers 
of dead trees are a given in natural woodlands. Nytebodaskogen 
has become a haven for many wood-living insects and fungi that are 
excluded from the modern intensively managed commercial forests. 

Take a break at Lommagylet or Kroksjön – they provide peace and quiet. 
Beneath the glittering surface of the water, are rare diving beetles and 
dragonfly larvae. 

Både 
sparvugglan och 
den mindre hackspetten 
är de minsta av sitt slag i Europa –
inte mycket större än sparvar. Båda arterna trivs 
ypperligt i Nytebodaskogen, där det finns gott om bohål i 
de döda och gamla träden. De vedlevande insekterna i den 
döda veden är perfekt mat åt skogens hackspettar.

Kroksjöarnas rena vatten hyser ett 
rikt insektsliv. Här lever den ovanliga 
skalbaggen bred paljettdykare och 
larven till citronfläckad kärrtrollslända.

I Nytebodaskogen 
växer både linnéa 
och den lilla orkidén 
knärot.
Goodyera repens
Creeping lady’s 
tresses

Citronfläckad kärrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis
Yellow spotted whiteface 
dragonfly

Mindre hackspett
Dryobates minor
Lesser spotted 
woodpecker

Sparvuggla
Glaucidium passerinum
Pygmy owl

Linnéa
Linnaea Borealis
Twinflower

Bred paljettdykare
Graphoderus bilineatus
A water beetle

Öppen mark

Barrskog

Reservatsgräns

Här är du
You are here

Reserve boundary

Coniferuous woodland

Open land 

Roads
Bilvägar

Car park
Parkering

Höjdkurva
Contour line

Markerad stig
Marked trail

Våtmark
Wetland

Country lane
Markväg

Skåneleden
Skåneleden trail

Öppen mark

Barrskog

Reservatsgräns

Här är du
You are here

Reserve boundary

Coniferuous woodland

Open land 

Roads
Bilvägar

Car park
Parkering

Höjdkurva
Contour line

Markerad stig
Marked trail

Våtmark
Wetland

Country lane
Markväg

Skåneleden
Skåneleden trail


